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Darujte 14. ledna p řebyte čné jídlo prost řednictvím mobilní aplikace

Zbyly vám po svátcích potraviny, které by vám zbytečně zabíraly místo v

policích? Darujte je těm, kteří je využijí lépe. Taková je myšlenka unikátní

sbírky jídla, kterou připravuje Zachraň jídlo společně s platformou Uber na 14.

ledna v Praze. V tento den si od 10 do 18 hodin bud ou moci všichni

uživatelé mobilní aplikace Uber objednat zdarma jeden  ze tří speciálních

vozů, který trvanlivé potraviny naloží a odveze do Potrav inové banky

Praha.  Stáhněte si aplikaci do svého telefonu iPhone, Android, Windows

Phone nebo Blackberry 7 nebo se zaregistruj na m.uber.com.

Ti, kdo nemají chytrý telefon s aplikací, mohou jídlo doručit ve stejný den a čas

do kavárny Café Neustadt (Karlovo náměstí 1/23) nebo na adresu Janovského

3 v Holešovicích.

Zapojte své kolegy a uspořádejte firemní sbírku potravin! Napište nám na

supportprague@uber.com a my vám doručíme speciální krabici pro sběr jídla.

Pak už jen stačí přivolat si 14. ledna vozidlo.

Budeme rádi za jídlo, které vám v domácnostech přebývá, a to především za

konzervy, instantní polévky, cukr, čaj, kávu, luštěniny, těstoviny, rýži, olej,

džemy, cereálie, nápoje v tetrapaku, hygienické potřeby apod. Pro všechny

dárce máme připravenou malou pozornost.   

Zapojte se do akce Daruj jídlo jako dobrovolníci
 

Líbí se vám tato myšlenka?

Pomozte nám jako dobrovolníci –

můžete jezdit s řidiči v jedné ze tří

speciálních dodávek a přebírat od

dárců potraviny nebo můžete na

dárce čekat v Café Neustadt.

Pokud byste chtěli věnovat svůj

čas, napište se do této Google Docs tabulky.

 

Neseme dobré zprávy o zrušení dan ě z darování potravin
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čas, napište se do této Google Docs tabulky.

 

Neseme dobré zprávy o zrušení dan ě z darování potravin

Pokud se k vám tahle zpráva ještě nedonesla, jsme rádi, že vám ji můžeme

sdělit jako první: od prosince je darování potravin od obchodních řetězců

potravinovým bankám oprostěno od DPH. Generální finanční ředitelství vydalo

dokument, který umožňuje, aby základ daně z přidané hodnoty u potravin

darovaných potravinové bance mohl být blízký nule či nulový. Jsme rádi, že

jsme jako první upozornili na tuto nesmyslnou daň a že se jí podařilo zrušit.

Více se můžete dočíst například zde.

Vánoce s plným b řichem, aneb co když toho nava říme moc?

Vánoční svátky se v posledních letech podobají spíš nákupnímu šílenství, než

období klidu. Kromě dárků lidé nakupují i množství jídla, které pak často

nespotřebují. Proto nás napadlo natočit ve spolupráci s iDNES.cz videa, jak

zužitkovat tradiční vánoční pokrmy. Pan kuchař Petr Pešek, který pro vás

navařil jídlo na Hostinu pro tisíc, znovu předvedl své umění. Podívejte se, jaká

báječná polívka co se dá udělat z vánočního kuby, co s osmaženými kapřími

řízky nebo tvrdou vánočkou.

Říjnová akce Tisíc kilo p řilákala zástupy lidí

Pokud nás sledujete pravidelně,

jistě vám neunikla zpráva o akci

Tisíc kilo, která se uskutečnila v

říjnu u Národního divadla. Během

dvou hodin jsme zde prodali dvě a

půl tuny běžně neprodejné

zeleniny od zemědělců. Smyslem

akce bylo upozornit na to, že se v

zemědělství vyhodí až polovina ze

sklizené produkce. Chceme, aby co nejvíce producentů vědělo, že jídlo může

místo kompostování darovat lidem. Pokud víte o zemědělci, který by byl

ochotný přebytky věnovat, napište na info@zachranjidlo.cz.
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